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A Pr vodní zpráva  
 
A.1 Identifika ní údaje 
  
A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby: Revitalizace vnitrobloku St íbrského_Cyprichova_Sulanského, Praha 11 
 
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ): 
k.ú. Háje, parc. . 1016/5 
 

c) p edm t dokumentace: (dokumentace pro slou ené územní a stavební ízení ! DÚR + DSP)  
 
A.1.2 Údaje o "adateli / stavebníkovi 
a) název a adresa, I O: 
ÚM  Praha 11, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, I O: 00231126 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spole né dokumentace  
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba): 

Ivo Kraml, Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, I O: 45259020 
  
b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn  ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných in!enýr  a technik  inných ve 

výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jeho autorizace:  

Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml, KA 02 940 (autorizace bez omezení) 
 

c)   jména a p íjmení projektant  jednotlivých ástí spole né dokumentace v etn  ísla, pod kterým jsou zapsáni 

v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných 

in!enýr  a technik  inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace. 

 
Stavebn  architektonická ást: Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml, KA 02 940 (autorizace bez omezení) 
 
A.2  Seznam vstupních podklad   
Konzultace a vstupní po!adavky od zadavatele 
Fotodokumentace e"ené lokality a za ízení (5/2017) 
Konzultace a zadání rozsahu stavebních prací a úprav s investorem akce 
Data  - trasy in!enýrských sítí  (6/2017) 
Vyjád ení majetkoprávního odboru ze dne 30.11.2016, .j. MCP11/16/064658/OMP/BM 
Územn  plánovací informace ze dne 9.12.2016, .j. MCP11/16/066895/OV/Ugr 
Vyjád ení odboru !ivotního prost edí ze dne 14.12.2016, .j. MCP11/16/067733/O#P/Hako 
Vyjád ení odboru správy majetku ze dne 20.12.2016, .j. MCP11/16/069238/OSM/Muz 
Geodetické zam ení lokality (vý"kopis a polohopis $ 5/2017) 

- architektonická studie s názvem Regenerace vnitrobloku St íbrského, Cyprichova, Sulanského  Háje, 

Ji!ní M sto, Praha 11% / Ars Fabrica, s.r.o. _ 3 /2017. 
- dendrologický pr zkum  / ing.Eva Vízková, ing. Mikolá" Vav ín_7/2016 

- podkladová data  in!enýrské sít  _2 a! 3/2017 



Revitalizace vnitrobloku St íbrského_Cyprichova_Sulanského, parc. . 1016/5, k.ú.Háje  
 
A. PR VODNÍ  ZPRÁVA  (DÚR + DSP)                                                                                 ervenec  2017 
                

2

- Konzultace a vstupní po!adavky od zadavatele 
- Fotodokumentace e"ené lokality a za ízení (7/2017) 
- Konzultace a zadání rozsahu stavebních prací a úprav s investorem akce 
- Vyjád ení majetkoprávního odboru ze dne 30.11.2016, .j. MCP11/16/064658/OMP/BM 
- Územn  plánovací informace ze dne 9.12.2016, .j. MCP11/16/066895/OV/Ugr 
- Vyjád ení odboru !ivotního prost edí ze dne 14.12.2016, .j. MCP11/16/067733/O#P/Hako 
- Vyjád ení odboru správy majetku ze dne 20.12.2016, .j. MCP11/16/069238/OSM/Muz 
- Geodetické zam ení lokality (vý"kopis a polohopis $ 7/2017) 
- Souhlasné stanovisko k architektonické studii $ PRE Distribuce, a.s, ze dne 6.4.2017 
- Stanovisko k architektonické studii - Pra!ská teplárenská, a.s. ze dne  27.4.2017 
- Stanovisko k architektonické studii  TCP TRADE CENTRE PRAHA a.s. 26.4.2017 ze dne  27.4.2017 

 
 
A.3  Údaje o území  
a) rozsah e"eného území; zastav né / nezastav né území: 

Pozemek je sou ástí zelené, p írodní plochy v zastav ném území.  Rozsah e"eného území je dán plochou 
stávajícího ve ejného prostranství parkového charakteru s !ivi nými p "ími cestami, s lavi kami a m stským 
mobiliá em, vzrostlou zelení a travní plochou mezi nimi. Rozsah e"eného území je vyzna en v koordina ní 
situaci (netvo í je celá plocha dot eného pozemku).  
 
b) dosavadní vyu!ití a zastav nost území:  

Vnitroblok se nachází mezi ulicemi St íbrského, Cyprichova, Sulanského na území M  Praha 11 na pozemku 

parc. . 1016/5 v k.ú. Háje. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, má vým ru 7 227m , druh pozemku: ostatní 

plocha, zp sob vyu!ití zele , vlastník hl. m. Praha, sv ená správa M  Praha 11.  
Ze severu a východu je chrán n panelovými domy. Na západ  se nachází mate ská "kola, z jihu je otev en. 
Vnitroblok je pr chozí, není oplocen. Terén je lenitý, zdvihá se sm rem od jihu k severu. Dominantním prvkem 
je navr"ený kopec se sezením v podob  amfiteátru. P evá!ná ást plochy je zatravn na, men"í ást je 
zpevn ná. Rozsáhlá stup ovitá hmota v jeho pomyslném st edu, která komplikuje p ehlednost prostoru mezi 
obytnými bloky a "kolkou, slou!ila p vodn  jako stup ovité hledi"t , vydlá!d né prostranství p ed ní je 
vybaveno zbytky p vodních d tských h i"  (pískovi"t ) a dv ma voln  stojícími betonovými st nami, které jsou 
posprejovány graffiti. Lokalita je dopln na lavi kami a napojena na obvodové !ivi né komunikace dv ma rameny 
chodník . Vnitroblok je vyu!íván k ob asnému posezení rodi  s d tmi pop . s ko árky, pro ven ení ps  a pro 
ob asné posezení st edo"kolských student  v dob  mezi vyu ováním a po vyu ování.  Výrazným prvkem je 
úhlop í n  vedená vy"lapaná p "ina, neoficielní zkratka mezi obchodním domem Norma a plochou tohoto 
ve ejného prostranství se zelení. Cesta ústí ve svahu do mezery mezi panelovými domy a p ekra uje áste n  
obna!ený kryt vedení teplovodu. Ob as zde pobývají bezdomovci, s ím! souvisí innosti aktivity, které jsou 
spole ensky asociální (nap . konzumace alkoholu na stupních amfiteátru, plocha mezi domy v severní ásti 
slou!í jako p íle!itostná toaleta). 
Stavebn  technický stav dlá!d né zpevn né plochy, obou pískovi"  a zídek a sezení v podob  amfiteátru je 
technicky i esteticky neudr!itelný a p ekonaný, p sobí neudr!ovan  a zpustle. Zele  je p im en  udr!ována, 
trávník je pravideln  se en. Ke e a kopec zna n  zhor"ují p ehled po plo"e vnitrobloku a opticky zmen"ují 
prostor, vytvá í tak nep ív tivá zákoutí. Obvodová trasa chodník  se !ivi ným povrchem je v dobrém stavu, 
nicmén  není p íli" vyu!ívána pro své formální trasování bez ohledu na komunika ní tahy. Ve vnitrobloku se 

nacházejí vzrostlé d eviny  stromy a ke e. Stromová skupina parku je v dobrém zdravotním a estetickém stavu, 

naproti tomu ke ové skupiny jsou p estárlé, nep ehledné, a skýtají tak nejen p íle!itostný úkryt pro drobnou polní 
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zv , ale také pro bezdomovce. Vnitroblokem prochází vedení sítí technického vybavení území. Je osv tlen 
ve ejným osv tlením. 
 
c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková zóna, zvlá"t  

chrán né území, záplavové území apod.):  

Území není chrán no podle zvlá"tních právních p edpis .  
 

d) údaje o odtokových pom rech 

Pozemek je z ásti rovinatý, jeho ásti pak s mírným spádem. Více jsou vysvahovány ásti pozemku v severní 
ásti p ed blokem panelových dom  a p i samotném ji!ním okraji. De" ové vody jsou likvidovány p irozen  

vsakem v travnatých a plochách a v plochách vzrostlé zelen . 
 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací (zóna OB).  
Dokumentace je tak v souladu s po!adavky s Pra!skými stavebními p edpisy (vyhlá"ka .10/2016). 
 
f) údaje o dodr!ení obecných po!adavk  na vyu!ití území  

Stavba je v souladu s po!adavky s územním plánem a po!adavky na vyu!ití území. Dle územního plánu s. ú. hl. 
m. Prahy se pozemky nacházejí ve funk ní plo"e OB $ ist  obytné. (území slou!ící pro bydlení), kde jako 
dopl kové vyu!ití m !e být mj. zele , p "í komunikace a prostory, komunikace vozidlové a nezbytná plo"ná 
za ízení a liniová vedení technické vybavenosti území.  
 
g) údaje o spln ní po!adavk  dot ených orgán  

Po!adavky, stanovené DOSS vzhledem k typu a rozsahu regenerace VP byly spln ny. 
 

h) seznam výjimek a úlevových e"ení  

Nejsou pot ebné. 
 
i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Nejsou pot ebné. 
 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním a provád ním stavby (podle katastru nemovitostí).  

parc. . 1016/5, k.ú.Háje  
 
A.4 Údaje o stavb   
a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby: 

Jedná o rekonstrukci - regeneraci stávajícího ve ejného prostranství $ ve ejné zelen , jeho modernizaci (zru"ení 
n kterých stávajících parkových komunikací, nová modelace terénního tvarování, nové povrchy komunikací, 
nová v tev ve ejného osv tlení, dopln ní novou výsadbou a m stským $ parkovým mobiliá em). 
 
b) ú el u!ívání stavby:  

ve ejné prostranství - plocha pro oddech a relaxaci, komunika ní propojení ulic a ve ejných prostranství M  Pha 
11. 
 
c) trvalá nebo do asná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou.  
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d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis : 

Stavba nevy!aduje ochranu podle zvlá"tních p edpis .  
 

e) údaje o dodr!ení technických po!adavk  na stavby a obecných technických po!adavk  zabezpe ujících 

bezbariérové u!ívání staveb:  
Realizovanou  -  revitalizací ve ejného prostranství vznikly po!adavky ve smyslu vyhlá"ky .369/2001 Sb., na 
e"ení bezbariérového p ístupu. Tyto po!adavky jsou dodr!eny. Jedná se o bezbariérovou st edovou diagonální 

komunikaci pro p "í, kdy v horní severozápadní ásti, kde p ekonává komunikace v t"í spád, je dodr!en sklon 
této komunikace $ rampy 5 stup . 
 
 
f) údaje o spln ní po!adavk  dot ených orgán  a po!adavk  vyplývajících z jiných právních p edpis :  

Po!adavky dot ených orgán  byly spln ny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových e"ení:  

Nejsou pot ebné !ádné výjimky a úlevová e"ení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, u!itná plocha, po et funk ních jednotek 

a jejich velikosti, po et u!ivatel  / pracovník  apod.) 

Pozemek parc. . 1016/5 v k.ú. Háje. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, má vým ru 7 227m , druh 

pozemku: ostatní plocha, zp sob vyu!ití zele , vlastník Hl. m. Praha, sv ená správa M  Praha 11.  
Celková plocha e"eného území cca 6 000 m². 
 
ch) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s de" ovou vodou, celkové 

produkované mno!ství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.)  

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. De" ové vody budou nadále likvidovány vsakem, pom ry na 
pozemku se v tomto ohledu nem ní. Komunální odpad (odpadkové ko"e), který bude provoz produkovat v dob  
svého u!ívání, bude pravideln  odvá!en místními technickými slu!bami nebo M  nasmlouvanou firmou. 
 
i)  základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy): 

zahájení: III/2018, dokon ení: VI/2018 
 
A.5  len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení  
Stavba je len na na objekty: 
SO 01: terénní úpravy, p "í komunikace, zele  
SO 02: nová v tev ve ejného osv tlení 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 

Vnitroblok se nachází mezi ulicemi St íbrského, Cyprichova, Sulanského na území M  Praha 11 na pozemku 
parc. . 1016/5 v k.ú. Háje. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, má vým ru 7 227m² (ostatní plocha, zele ). 
Ze severu a východu je chrán n panelovými domy. Na západ  se nachází mate ská !kola, z jihu je otev en. 
Vnitroblok je pr chozí, není oplocen. Terén je lenitý, zdvihá se sm rem od jihu k severu. Dominantním prvkem 
je navr!ený kopec se sezením v podob  amfiteátru. P evá"ná ást plochy je zatravn na, men!í ást je 
zpevn ná. Rozsáhlá stup ovitá hmota v jeho pomyslném st edu, která komplikuje p ehlednost prostoru mezi 
obytnými bloky a !kolkou, slou"ila p vodn  jako stup ovité hledi!t , vydlá"d né prostranství p ed ní je 
vybaveno zbytky p vodních d tských h i!  (pískovi!t ) a dv ma voln  stojícími betonovými st nami, které jsou 
posprejovány graffiti. Lokalita je dopln na lavi kami a napojena na obvodové "ivi né komunikace dv ma rameny 
chodník . Vnitroblok je vyu"íván k ob asnému posezení rodi  s d tmi pop . s ko árky, pro ven ení ps  a pro 
ob asné posezení st edo!kolských student  v dob  mezi vyu ováním a po vyu ování.  Výrazným prvkem je 
úhlop í n  vedená vy!lapaná p !ina, neoficielní zkratka mezi obchodním domem Norma a plochou tohoto 
ve ejného prostranství se zelení. Cesta ústí ve svahu do mezery mezi panelovými domy a p ekra uje áste n  
obna"ený kryt vedení teplovodu. Ob as zde pobývají bezdomovci, s ím" souvisí innosti aktivity, které jsou 
spole ensky asociální (nap . konzumace alkoholu na stupních amfiteátru, plocha mezi domy v severní ásti 
slou"í jako p íle"itostná toaleta). 
Stavebn  technický stav dlá"d né zpevn né plochy, obou pískovi!  a zídek a sezení v podob  amfiteátru je 
technicky i esteticky neudr"itelný a p ekonaný, p sobí neudr"ovan  a zpustle. Zele  je p im en  udr"ována, 
trávník je pravideln  se en. Ke e a kopec zna n  zhor!ují p ehled po plo!e vnitrobloku a opticky zmen!ují 
prostor, vytvá í tak nep ív tivá zákoutí. Obvodová trasa chodník  se "ivi ným povrchem je v dobrém stavu, 
nicmén  není p íli! vyu"ívána pro své formální trasování bez ohledu na komunika ní tahy. Ve vnitrobloku se 
nacházejí vzrostlé d eviny # stromy a ke e. Stromová skupina parku je v dobrém zdravotním a estetickém stavu, 
naproti tomu ke ové skupiny jsou p estárlé, nep ehledné, a skýtají tak nejen p íle"itostný úkryt pro drobnou polní 
zv , ale také pro bezdomovce. Vnitroblokem prochází vedení sítí technického vybavení území. Je osv tlen 
ve ejným osv tlením. 
 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn  

historický pr zkum apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány "ádné pr zkumy. Byla provedena identifikace v!ech 
in"enýrských sítí na p edm tných pozemcích. Rovn " bylo provedeno zam ení stávajících prvk  a ve ejného 
prostranství, oddychové zóny, parkových komunikací atd.  Základním výchozím podkladem pro ur ení míry a 
rozsahu zásahu do stávající zelen  a vodítkem pro nový ideový návrh rekonstrukce parkové plochy je 
dendrologický pr zkum, zpracovaný v 7/2016 (ing.Eva Vízková, ing. Mikolá! Vav ín).  
 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Na pozemcích se vyskytují in"enýrské sít , které mají ochranná pásma.  
Nový mobiliá  parkov  upravené plochy  - ve ejného prostranství a výsadba zelen  jsou umíst ny mimo trasy a 
ochranná pásma jednotlivých in"enýrských sítí. Jedná se o trasy podzemního vedení elektro, parovodu, 
plynovodu, vodovodu a kanalizace, optických kabel . Vzhledem k charakteru stavebních prací bude nutné, aby 
provád cí firmami nechala správci sítí p ed zapo etím prací vyty it jednotlivé in"enýrské sít  v souladu s jejich 
vyjád ením k PD a podmínkami, v nich stanovenými. Jiná ochranná a bezpe nostní pásma se nevyskytují. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek parc. .1016/5 v k-ú. Háje není v záplavovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území 

Vzhledem k charakteru provozu (rekonstrukce ve ejného prostranství jako komunika ní a relaxa ní zóny), funkci 
realizovaných prvk  vybavení nedojde ke zvý!ení stávajících limit  i hodnot uvedených sledovaných ukazatel   
(hluk, zplodiny, vibrace, prach, zápach). Dopl ované výsadby a jejich umíst ní na pozemku  optimalizují 
rozlo"ení akustického hluku v i sousední zástavb . Stavba nemá vliv na odtokové pom ry v území. 
Vzhledem k charakteru provozu (stavba ve ejn  prosp !ného charakteru # ve ejné prostranství) nedojde ke 
zvý!ení stávajících limit  i hodnot uvedených sledovaných ukazatel  (hluk, zplodiny, vibrace, prach, zápach).  
Odtokové pom ry v území jsou jednoduché (mírn  sva"itý pozemek), stavba odtokové pom ry nezm ní.  
Nejsou známy "ádné negativní vlivy stavby na okolní pozemky.  
Stavební innost musí probíhat v úzké návaznosti na stávající lokalitu, nadzemní sít  a dopravní obslu"nost v 
dot ené lokalit . P i výstavb  budou respektována ochranná pásma stávajících sítí, komunikací atd. 
Za ízení staveni!t  a sklad stavebního materiálu, jednotlivých prvk , stavební techniky atd. bude na pozemku 
parc. . 1016/5, vjezd na staveni!t  bude z ulice St íbrského, polohu, zna ení a dal!í opat ení e!í DIO, 
zpracované k této dokumentaci  ADOZ Praha # dopravní zna ení, s.r.o. v 9/2017.  
Staveni!t  musí zhotovitel za ídit, uspo ádat a vybavit p ísunovými cestami pro dopravu materiál , konstrukcí a 
za ízení tak, aby se stavba mohla ádn  a bezpe n  provád t. Nesmí docházet k ohro"ování a nadm rnému 
obt "ování okolí, zvlá!t  hlukem, prachem apod., k ohro"ování bezpe nosti provozu na pozemních 
komunikacích, k zne is ování komunikací, ovzdu!í a vod. B hem stavby musí být zaji!t n p ístup k p ilehlým 
pozemk m. 
Podle platných p edpis  zajistí zhotovitel po"ární zabezpe ení staveni!t . 
Do asný zábor ploch pro pot eby stavby mimo pozemek, který je p edm tem realizace zám ru, bude p ípadn  
uva"ován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací (jednat se bude o 
áste ný zábor pozemku formou záboru n kolika parkovacích míst v pásu parkovacích kolmých stání p i ul.. 

St íbrského (viz DIO). Po ukon ení u"ívání jako staveni!t  bude uveden dot ený pozemek (pozemky) do 
p vodního stavu. Vliv stavby na "ivotní prost edí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvý!enou 
pra!ností, hlu ností a exhalacemi z provozu stavebních stroj  a mechanizm . Zhotovitel v rámci své p ípravy a 
zejména v pr b hu realizace prací by m l být veden snahou v maximální mo"né mí e tyto nep íznivé dopady 
eliminovat.  
Zejména bude nutno dbát na ochranu proti zne is ování komunikací a nadm rné pra!nosti. Vozidla vyjí"d jící 
ze staveni!t  budou ádn  o i!t na. P ípadné zne i!t ní musí být neprodlen  odstran no a pra!nost 
likvidována post ikem.  
Hluk ze stavební innosti se bude ídit po"adavky na ízení vlády . 272/ 2011 Sb, § 11 a 12. o ochran  zdraví 
p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, která rovn " stanoví maximální p ípustné hodnoty vibrací a povinnosti 
stavebních organizací. Pro dodr"ení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací pou"ívat v pr b hu prací 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejich" hlu nost nep ekra uje hodnoty stanovené v technickém 
osv d ení. Po dobu bouracích, výkopových a stavebních prací musí být zaji!t no, "e nebudou p ekro eny 
v chrán ných vnit ních prostorách staveb, v pobytových místnostech hygienické limity hluku stanovené 
na ízením vlády .272/2011 Sb. pro provád ní stavebních úprav v §11, odst.2 v ekvivalentní hladin  akustického 
tlaku A LAeq,,s 60 dB po dobu pou"ívání a v chrán ných venkovních prostorech a v chrán ných venkovních 
prostorech hygienické limity hluku stanovené na ízením vlády .272/2011 Sb. pro provád ní stavebních úprav v 
§12, odst.6 v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A LAeq,,s 65 dB v dob  od 7 do 21 hod,  A L Aeq,,s 60 dB 
v dob  od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod a A LAeq,,s 45 dB v dob  od 22 do 6 hod. 
P i provád ní prací se p edpokládá vznik b "ného stavebního odpadu, za azeného dle vyhlá!ky 381/2001 Sb. 
(Katalog odpad ) do skupiny odpad  17. P i nakládání s odpady, které vzniknou v d sledku stavebních prací se 
bude zhotovitel ídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlá!kou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s  
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odpady. Vzniklý odpad na stavb  bude ve smyslu vý!e uvedené legislativy a na základ  dohod ú astník  
výstavby pr b "n  odvá"en na ízené skládky a do recykla ních center. 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby z hlediska denního osv tlení a oslun ní, vlivu na ovzdu!í, hluku a vlivu 
na "ivotní prost edí se nem ní a nedojde ke zhor!ení stávající situace v lokalit . 
Realizací stavebních prací se odtokové pom ry v území nem ní. Provád ní stavebních prací m "e áste né 
negativn  ovliv ovat okolí dopravou nákladními automobily zásobujícími stavbu stavebními materiály, mobilními 
mechanizmy provád jícími montá"ní a podobné práce. 
Pro minimalizaci uvedených negativních vliv  jsou navr"ena následující opat eni: 
- pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lh ty zat "ujících stavebních inností 
- navr"ené materiály minimalizují dopravu a manipulací s t "kými a nadm rnými stavebními prvky 
- budou pou"ívány stroje se sní"enou hlu ností v dobrém technickém stavu, v pracovních p estávkách budou 
stroje vypínány, v dob  20.00 - 8.00 hodin nebudou stavební práce provád ny 
 
Pro minimalizaci uvedených negativních vliv  jsou navr"ena následující opat eni: 

- pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lh ty zat "ujících stavebních innosti 
- navr"ené materiály minimalizují dopravu a manipulací s t "kými a nadm rnými stavebními prvky 
- budou pou"ívány stroje se sní"enou hlu ností v dobrém technickém stavu, v pracovních p estávkách 
- budou stroje vypínány, v dob  22.00 - 6.00 hodin nebudou stavební práce provád ny 

 
f) po!adavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Návrh po ítá s odstran ním betonového amfiteátru s d ev nými sedáky a kopce z navr!ené zeminy, který tvo í 
jeho základní vizuální i konstruk ní objem. Odstran ny krom  amfiteátru budou rovn " dal!í stavební prvky (ob  
pískovi!t , ob  zídky, dla"bu) a lavi ky. Technický stav stávajícího schodi!t  na západní stran  vnitrobloku je za 
hranou udr"itelnosti, nov  s ním návrh nepo ítá a nahrazuje jej novou táhlou rampou, která p ekonává svah 
diagonáln  v horní levé (severozápadní) ásti vnitrobloku v návaznosti tohoto chodníku na podélnou p !í 
komunikaci podél plotu !kolky. Stávající obvodová pravé - východní a horní # severní p !í "ivi né komunikace 
jsou zru!eny.  
Základním aspektem pro návrh, vyplývajícím z dendrologického pr zkumu, je d kladn  a s rozvahou p istupovat 
k rozhodnutí o kácení vzrostlých strom . Je navr"eno odstran ní neperspektivních, samovoln  vzrostlých d evin 
a následná realizace nové výsadby d evin se zam ením na stromové patro. Dojde k odstran ní p evá"né ásti 
stávajícího zapojeného ke ového patra, omezujícího p ehled po prostoru. Nov  je vytvo ena v jiném míst  
náhrada za zru!ení tohoto ke ového patra s cílem zachovat úkryt, úto i!t  zajíc m a jinému drobnému zví ectvu.  
 
g) po!adavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 

(do asné / trvalé) 

Realizace stavebního zám ru nevy"aduje zábory z ZPF atd. 
  

h) územn  technické podmínky (zejména mo!nost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Realizace stavebního zám ru nevy"aduje "ádné územn  technické podmínky. Napojení na technickou 
infrastrukturu se regenerací ve ejné plochy nem ní, vyjma e!ení a trasy VO, kdy jedna stávající v tev VO, 
osv tlující st ed vnitrobloku, východní a severní hranici bude zru!ena a nov  bude s napojením na stávající VO 
p i ul. St íbrského realizována v tev VO, osv tlující diagonální p !í komunikaci parkovou plochou vnitrobloku a 
na ni navazující relaxa ní subprostory. 
  

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolává "ádné asové vazby, nepodmi uje související investice. 
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B.2  Celkový popis stavby 
  
B.2.1   Ú el u!ívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek  
Stavba bude u"ívána jako v jednotlivých ástech jako ve ejné prostranství # komunika ní, oddychová zóna. 
Ve ejné prostranství bude stejn  jako dosud vybaveno mobiliá em (lavi ky, odpadkové ko!e atd.),  
Kapacity prvk :  

- 7 sestav parkových sezení, 3 ks odpadkové ko!e + 2 ks na psí exkrementy, 4 ks  stojan na kola, 1 
infotabule. 

 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické e"ení  
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového e"ení 

Pozemek je investorem v souladu s územním plánem nadále ponechán pro ve ejné ú ely # ve ejné prostranství.  
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti, bude u"ívána pro ve ejné ú ely. Návrh je zam en na regeneraci 
ve ejného prostoru, kultivaci stávajícího $zeleného prostoru% mezi bloky obytné zástavby. Vznikne tak místo pro 
krátkodobou rekreaci v nové u"ivatelské kvalit . e!ený prostor bude nadále slou"it jako plocha ve ejné zelen  
# park a relaxa ní zóna. (komunikace p !í, plochy zelen  s lavi kami).  Je respektováno stávající principielní 
rozlo"ení jednotlivých základních zón vzrostlé zelen  a dal!ích prvk . Cestní sít je z ásti zachována, z ásti 
modifikována.  Umíst ní prvk  vybavení a zelen  je limitováno p edev!ím in"enýrskými sít mi, které vedou pod 
pozemkem v e!eném území.  
 

b) architektonické e"ení - kompozice tvarového e"ení, materiálové a barevné e"ení 

Architektonický návrh vychází z p edpokladu, "e na prvky vybavení ve ejného prostranství lze právem nahlí"et 
jako na prvky m stského mobiliá e, jeho" funkce je do asná, materiálem a p edev!ím samou podstatou slu"by 
determinovaná. I z tohoto d vodu jsou navr"ené hlavní prvky subtilní, st ídmé. 
D vodem návrhu na regeneraci je sou asný zdevastovaný stavebn  technický stav a celkový neut !ený vzhled 
místn  významného ve ejného prostranství, jeho nep ehlednost a zneu"ívání nevhodn  rozmíst ného mobiliá e 
a neudr"ované zelen  ke zne i! ování prostranství a pobývání bezdomovc . 
Charakter vyu"ití je navr"en jako klidný, odpo inkový. Prioritn  je uva"ováno s krátkodobou rekreací obyvatel 
nejbli"!ího okolí. (Poznámka: d tské h i!t  s proléza kami je vzdáleno cca 150m sm rem východním na 
pozemku parc. . 987 v k.ú. Háje). Vnitroblok z stává i v nov  navr"ené podob  nadále pr chozí. Návrh cílí 
p edev!ím na vytvo ení p ehledného parteru s ohledem na bezpe nost i údr"bu vnitrobloku. e!ené území je v 
rozsahu cca 6 000 m². 
 
Architektonická idea revitalizace vnitrobloku vychází z t chto zásad a poznatk : 
- vytvo ení "ivého prostoru pro relaxaci, oddych a setkávání v!ech vrstev obyvatel lokality 
- vytvo ení esteticky a funk n  p ita"livého p íjemného prost edí, zvlá!t  pro studenty, matky s d tmi, seniory 
- o!et ení stávající vzrostlé stromové zelen . Na základ  dendrologického pr zkumu dojde ke kácení strom  
v minimální mí e s ohledem na jejich zdravotní stav, polohu a druh. Snahou návrhu je v t!inu strom  zachovat, 
p edev!ím krajové a alejové skupiny. 
- návrh nového ve ejného osv tlení s ohledem na nové i ponechané komunika ní trasy pro p !í. Pro celý 
prostor vnitrobloku je designov  sjednocené s novým  mobiliá em. Má zd raznit celkový výtvarn  architektonický 
koncept e!ení vnitrobloku.  
- prov ení a zpracování varianty pr chodu na severovýchodní stran  (sm r od prodejny NORMA do parkov  
upraveného vnitrobloku) e!eného území mezi panelovými domy Cyprichova a Sulanského. 
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Výrazným prvkem je úhlop í n  vedená vy!lapaná p !ina, neoficielní zkratka mezi obchodním domem Norma a 
plochou tohoto ve ejného prostranství se zelení. Cesta ústí ve svahu do mezery mezi panelovými domy a 
p ekra uje áste n  obna"ený kryt vedení teplovodu.  V navrhovaném e!ení je stávající pr chod zru!en a 
zahrazen tak, aby bylo zamezeno fyzickému pr chodu. P eká"ka v podob  zábradlí, navazujíc kolmo na 
stávající, je d kladn  upevn ná, z odolného materiálu.  Cílem je vytvo it istý a p ehledný prostor bez jakéhokoli 
nevhodn  situovaného a p ehlednost a údr"bu komplikujícího ke ového nebo stromového patra. 
Jako kopec # plocha pro bezpe né bobování a sá kování pro malé d ti (nap . ze sousední !kolky) bude nov  
slou"it nov  dotvarovaný stávající svah v severní ásti e!ené plochy vnitrobloku se sklonem v diagonálním 
severozápadním sm ru. Technický stav stávajícího schodi!t  na západní stran  vnitrobloku je za hranou 
udr"itelnosti, nov  s ním návrh nepo ítá a nahrazuje jej novou táhlou rampou, která p ekonává svah diagonáln  
v horní levé (severozápadní) ásti vnitrobloku v návaznosti tohoto chodníku na podélnou p !í komunikaci podél 
plotu !kolky. Po analýze prostoru, p !ích koridor  a s d razem na efektivní vyu"itelnost jednotlivých ploch a zón 
je navr"en nový kompaktní, pouze zálivy v okraji rozvoln ný centrální prostor pro oddych a setkávání, situovaný 
v jinak souvislé zelené plo!e. Tento prostor jen navr"en tak, aby byl p ehledný a v letních m sících vytvá el 
dostate ný stín v prostoru mobiliá e pro sezení. Nové p !í komunikace jsou navr"eny z ásti s "ivi ným 
povrchem, z ásti mlatové. &ivi né jsou uva"ovány s nosností pro pojezd údr"bové a zahradnické techniky 
s nosností do 3,5t. 
 
Parková a relaxa ní plocha  

Hlavní funkcí parkov  upravené plochy ve vnitrobloku je funkce relaxa ní, klidová a to pro místní obyvatele a 
studující mláde", d ti z M'. Tomu je uzp sobeno i celkové e!ení, umíst ní zpevn né plochy do centrální ásti 
otev eného, nezastav ného vnitrobloku. Pro podporu funkce parku jako místa klidového je navr"eno zru!it 
stávající provizorní, mimo p vodní e!ení a zp sob fungování vnitrobloku druhotn  vytvo enou vy!lapanou 
komunikaci, v záv ru stoupající svahem, p ekra ující t leso teplovodu a ústící do mezery mezi panelovými bloky 
v jeho pravé severní ásti. Proto je v míst  rohu panelového domu na severní hranici v návaznosti na pr elí 
prot j!ího (východního) navr"eno osazení transparentní, vandal m odolné zábrany v podob  zábradlí, která 
uzav e do vý!ky cca 0,9 m zcela mezeru mezi domy. Na podporu zamezení p íchodu do tohoto rohového 
prostoru je v travní plo!e navr"ená lokální nízká p dopokryvná výsadba. Tento krok je d le"itý také pro zaji!t ní 
standard  a p im eného soukromí a bezpe nosti p i u"ívání p ízemních byt  obyvateli panelových dom  
v tomto rohovém segmentu vnitrobloku. 
Samotné e!ení centrální ásti parkové úpravy je voln  odvozeno od p írodního motivu listu, kdy tato volná 
aplikace jeho obrysu a jednotlivých ástí (nap . apík) je p etvo ena v p írodní, organický tvar prostoru 
zpevn ných ploch pro setkávání, oddech a relaxaci. Tvarování okraj  plochy pomocí vlnkování do jednotlivých 
záliv  tak vytvá í jednotlivé subplochy men!ího m ítka, pocitov  áste n  odd lené. Dochází tak k p irozené 
mo"nosti vytvo it prostory pro více skupin u"ivatel  na principu v ku i zájm , které se nebudou zásadn ji ru!it, 
ale mohou spolu být také naopak v jistém kontaktu. K tomuto p isp je rovn " drobná modelace terénu kolem 
takto vytvo ené centrální plochy, kdy náspy terénu z ní voln  p echázejí dle konkrétní situace ve sva"itou i 
tém  rovnou travní plochu. Tuto centrální plochu s p dorysným motivem listu protíná mírným obloukem páte ní 
p !í komunikace, navazující ve své $!pi ce% na chodník, vedoucí p i ulici St íbrského. Naopak v horní ásti tato 
komunikace v míst , kde opou!tí plochu shroma" ovací, za íná prud eji stoupat pomocí táhlé rampy, kdy tak  
p ekonává bezbariérov  stávající terénní rozdíl. Z tohoto d vodu bylo v p vodním stavu v blízkosti vstupu na 
pozemek !kolky v mezi situováno venkovní jednoramenné schodi!t  se zábradlím. 
D le"itým aspektem navr"eného e!ení je jednoduché, itelné strukturování i lení ploch s ohledem na jejich 
funkci a význam s cílem vytvo it p ehledný prostor z hlediska bezpe nosti i údr"by pozemku. Nové celistvé travní 
plochy mají p isp t k efektivní údr"b  zelen  a k jejich kvalitnímu rychlému se ení. 
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P !í komunikace 

Parková plocha má v návrhu dva druhy p !ích komunikací. Nová p !í cestní sí  je navr"ena svými !í kami 
v dimenzích, p im ených situaci a významu lokality. Nov  navr"ená diagonální cesta parkovou a v ásti úseku 
s ohledem na funkci logicky i zpevn nou plochou v p dorysném tvaru mírného oblouku reaguje na základ  
analýzy na nové pot eby obyvatel ve spojení jednotlivých blok  budov a míst v jeho blízkosti.  Zachována je 
trasa komunikace od ulice St íbrského v mírném stoupání sm rem nahoru p i levé hranici otev ené plochy (ve 
sm ru jih # sever), odd lená v návrhu od oplocení M' pásem zelen  s výsadbou ke . Stávající, pouze 
minimáln  vyu"ívaná p !í "ivi ná komunikace, lemující v mírném odstupu bloky panelových dom  p i východní 
a severní hranici, je zru!ena.  
Nové i rekonstruované hlavní komunikace jsou navr"eny s "ivi ným povrchem v !edo erné barevnosti, 
lemované betonovým obrubníkem i ocelovým pásem v úrovni komunikace, kdy komunikace a travní plocha je 
v jedné úrovni a obrubník nevytvá í vý!kový p ed l, co" je výhodné pro snadnou údr"bu a se ení travní plochy. 
Podru"né p !í klidové komunikace, tvo ící krajovou, obrysov  vymezující sou ást jednotlivých záliv  hlavní 
oddychové plochy, jsou navr"eny rovn " jako "ivi né, v odli!né, hn do ervené barevnosti na principu stejného 
zp sobu ukon ení povrchu, p echodu do travní plochy, jak tomu je u hlavních p !ích komunikací. Zbývající 
plochy, vymezené páte ní obloukovou komunikací a komunikacemi lemujícími centrální plochu s motivem listu, 
jsou opat eny mlatovým povrchem v pískové # okrové barevnosti. Tento kombinovaný zp sob reaguje nejen na 
odli!ení významu, funkce a etnosti u"ívání jednotlivých komunikací (ch ze, mo"nost jízdy ko árkem, na 
kolob "ce)/ klidová zóna se sezením a výsadbou trvalkových záhon ), ale také na p írodní vzhled parkové 
úpravy s ohledem na mo"nost dobrého p irozeného vsakování povrchových de! ových vod ve zpevn ných 
plochách.  
 
Mobiliá  parkové plochy  
Designový m stský mobiliá , jakými jsou lavi ky (sestavy sezení), odpadkové ko!e atd. je volen v jednoduchém 
tvarosloví, p im ené ekonomické hladin  s ohledem na dostate nou míru stálosti, interval údr"by, odolnost proti 
vandal m a také díky hmotnosti eliminaci mo"nosti jeho zcizení. Svým tvaroslovím mobiliá  vyjad uje p ímost, 
jednoduchost a ú elovost v duchu funkce ve ejného prostoru obytného souboru sídli!tního typu. Díky nabídce 
variantních sestav z  jednotlivých komponent  betonového mobiliá e je mo"no vytvo it originální, pro dané místo 
a prostor adekvátní sestavy. Betonové komponenty jsou být pou"ity jednotliv  ve skupinkách nebo v jiném 
propojení do sestav. Je doporu en mobiliá  od eského výrobce Presbeton, který vyhovuje z hlediska 
designového, cenového, nárok  na vandaluvzdornost atd..  
D le"itou roli hraje a sou ástí mobiliá e se stává osv tlení parkov  upravené plochy vnitrobloku (sto"árová 
svítidla VO), v!echna s ohledem na ekonomi nost provozu v provedení LED.  Jednotlivé prvky osv tlení jsou 
navr"eny jako typové, v jednotném designovém duchu v barv  !edost íbrné.  
Podrobn ji # viz samostatná ást PD # ve ejné osv tlení. 

 
B.2.3  Celkové provozní e"ení,  technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby (ve ejné prostranství) se jedná o e!ení dané principy obecného chování 
ve ejnosti na ve ejných prostranství M  Praha 11. Provozní ád tohoto ve ejného prostranství # parku není 
stanoven. 
Z hlediska technologie výroby se jedná o b "né stavební a zahradnické práce, spo ívající v osazení obrubník  
do betonu, pokládky "ivi ných povrch  na !t rkopískový podklad, mlatových povrch , terénní a parkové úpravy, 
výsadbu zelen . Typ technologie umo" uje pou"ívání standardních, obvyklých postup , adekvátních p i 
podobném typu výstavby.   
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B.2.4 Bezbariérové u!ívání stavby 
Realizovanou  -  revitalizací ve ejného prostranství vznikly po"adavky ve smyslu vyhlá!ky .369/2001 Sb., na 
e!ení bezbariérového p ístupu. Tyto po"adavky jsou dodr"eny. Ve ejn  p ístupné plochy a komunikace jsou 
e!eny jako bezbariérové. Rozsah speciálních prvk  pro osoby se sní"enou schopností pohybu a orientace se 

nem ní, z stávají zachovány.  Jedná se p edev!ím o bezbariérovou st edovou diagonální komunikaci pro p !í, 
kdy v horní severozápadní ásti, kde p ekonává komunikace v t!í spád, je dodr"en sklon této komunikace # 
rampy 5 stup .  
 
B.2.5  Bezpe nost p i u!ívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není pot eba e!it bezpe nost u"ívání stavby zvlá!tním zp sobem.  
Je doporu eno pro ve ejné prostranství zpracovat a v míst  uve ejnit jeho provozní ád. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objekt  
  

a) stavební e!ení  

Stavba sestává z n kolika sou ástí s d lením podle charakteru a ú elové funkce jednotlivých objekt : parkové # 
propojovací cesty, navazující zpevn né plochy, / dopl kový mobiliá  / parkové úpravy a zele  /.  
Jedná se o tyto stavební objekty:  SO 01: terénní úpravy, p !í komunikace, zele  / SO 02: nová v tev ve ejného 
osv tlení. 
Stavební e!ení zahrnuje v t!í ást pozemku parc. . 1016/5 v k.ú. Háje. Celková plocha e!eného území cca 8 
400 m². 
Pou"ity budou standardní stavební postupy a procesy.   
Revitalizace prostoru ve ejného parku vy"aduje zásadn j!í terénní úpravy a zásah do stávající zelen . Sou ástí 
je i odstran ní nefunk ního nebo zastaralého vybavení (pískovi!t , schodi!t , lokální panelové zdi, um lý 
terénní val s betonovými kaskádovými stupni). Demontovány budou sloupy VO ve st edové ásti v . 
propojovacích kabel , odstran ny budou pochozí povrchy parkových cest a zpevn ných ploch (betonová dla"ba, 
"ivi ný litý povrch).  
Podélný sklon komunikací chodník  a zpevn ných ploch v západní a ji"ní hranici e!eného území bude 
zachován. P í ný sklon chodníku bude zachován (0,5-1*) s ohledem na vý!kové e!ení a nové usazení obruby. 
Stávající chodníky budou vybourány v rozsahu dle PD na hloubku nové zemní plán  (max. 0,5 m).  Vybouraný 
materiál bude odvezen na skládku. Zemní plá  bude srovnána a zhutn na na min. Edef,2=45MPa.  
Nové pochozí parkové komunikace a plochy jsou navr"eny v kombinaci mlatového povrchu a !edé i 
probarvené "ivice 
Na podkladní souvrství zpevn ných ploch a komunikací bude polo"ena "ivi ná vrstva s vrchní finální vrstvou 
v standardní !edé barevnosti - asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 v tl. 50 mm (krajová a diagonální komunikace) 
nebo s barevným pigmentem probarveného asfaltu tl. 20 mm (lemování oddychové zóny se zálivy). V návaznosti 
na povrch probarveného asfaltu bude aplikováno souvrství mlatového povrchu.  
Lemování parkových komunikací a zpevn ných plochy je navr"eno dle konkrétní situace pomocí betonových 
parkových obrubník  typu Presbeton ABO10-20 v !edé barv  a nebo ocelových obrubníku typu EverEdge 
Heavy Duty.    
. 
#ivi né povrchy 
V e!eném území jsou navr"eny dva druhy "ivi ných povrch  s ohledem na finální barevnost povrchové vrstvy. 
Základní standardní provedení p edstavuje nová st edová diagonální p !í komunikace a rekonstruované 
komunikace p i západní hranici e!eného území podél plotu !kolky a chodník p i ulici St íbrského. 
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A/ Skladba cesty / chodníku 

 - asfaltobeton ACO 11+    40mm 
 - obalované kamenivo OKS II   80mm 
 - post ik "ivi ný spoj. v mno"ství                 0,7kg/m2 
 - !trkodr  'D     180mm (Edef2 = min. 140Mpa) 
 - !trkopísek 'P     200mm 
 - geotextílie (Fibertex F-200) 
 - zhutn ná plá  (45MPa)  
CELKEM :                   500mm 

 
 
Provedení "ivi ného povrchu okrajových k ivkových lem  zpevn ných ploch je navr"eno té" z "ivi ného 
povrchu, ale s finální pokládkou pigmenty probarveného barevného asfaltu v tl. 20 mm. 
 
B / Skladba obvodového chodníku 

 - barevný asfalt  (odstín terracotta)  20mm 
 - asfaltobeton ACO 11 +    40mm 
 - obalované kamenivo OKS II   80mm 
 - post ik "ivi ný spoj. v mno"ství                 0,7kg/m2 
 - !trkodr  'D     160mm (Edef2 = min. 140Mpa) 
 - !trkopísek 'P     200mm 
 - geotextílie (Fibertex F-200) 
 - zhutn ná plá  (45MPa)  
CELKEM :                   500mm 

 
Obrubníky 
Obrubník betonový typu Presbeton ABO10-20 je pou"it pro olemování p !ích komunikací a zpevn ných ploch 
a jejich odd lení od travní plochy. Lemovány jsou takto p ímé chodníky po obvod  e!eného území (resp. 
západní hranice v kontaktu s oplocením M' a ji"ní hranice v kontaktu s ul. St íbrského. 
V p ípad  k ivky s v t!ím rádiusem je mo"no pou"ít obrubník délky 1000 mm, u men!ích rádius  pak obrubník 
délky 500 mm.  
 
Obrubník kovový odd luje tyto povrchy: 
-  mlatový povrch a povrch z probarveného asfaltu 
-  povrch z p írodní "ivice a z probarveného asfaltu 
-  mlatový povrch a záhon s výsadbou 
- povrch z "ivice a zatravn nou plochu 
 
Lemy mlatových cest  
Funkcí lem  je stabilizovat p dorysnou linii cesty, omezovat zar stání jejích okraj  vegetací. Významný je i jejich 
vliv na pevnost konstrukce a mo"nosti údr"by. Ke stabilizaci okraj  cest s nezpevn ným povrchem lze pou"ít 
kov. Zvolený typ olemování má zásadní vliv na kone ný vzhled cesty.  
Po"adavek na minimální nápadnost okraje cest spl uje p edev!ím stabilizace okraj  pomocí ocelové pásoviny. 
Vzhledem k tomu, "e lem z pásoviny by m l být umíst n v jedné úrovni s cestou i sousedícími plochami, jeho 
barevnost nemá významný vliv ani pro kone ný vzhled cesty. Výhodou ocelové pásoviny je pom rn  dlouhá 
"ivotnost i snadná montá".  
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Záhonové ocelové obrubníky EverEdge Heavy Duty jsou extra odolné obrubníky pro místa, kde se o ekává 
vy!!í zát ". Vhodné pro d tská h i!t , plochy s pojezdem t "!í mechanizace apod. P esto"e jsou vyrobeny 
ze siln j!í oceli, jsou perfektn  flexibilní. 

EverEdge Heavy Duty je nabízen v délce 1 m a vý!kách 75, 100 a 125 mm a v barv  hn dé. Na po"ádání lze 
dodat v libovolné barv  (navr"ena barva hn dá). V!echny profily jsou vzájemn  kompatibilní a lze je spojit tak, 
aby ohrani ily i vý!kov  rozdílný okraj, jsou rovn " kompatibilní se v!emi ostatními výrobky 
EverEdge. Záhonové ocelové obrubníky mají tlou! ku  2,5 mm a jsou dodávány v balení po 5 ks/metrech. K 
celkové délce, kterou je t eba ohrani it, je nutno p ipo ítat  6* pro p ekryvy jednotlivých pás .  

Mlatové povrchy  
Cesty s mlatovým povrchem se v"dy budují z n kolika vrstev. Tlou! ka vozovky a tlou! ka jednotlivých vrstev se 
navrhuje podle p edpokládaného u"ívání, zejména zát "e a frekvence dopravy.  
Cesty s mlatovým povrchem se v"dy budují z n kolika vrstev. Tlou! ka vozovky a tlou! ka jednotlivých vrstev se 
navrhuje podle p edpokládaného u"ívání, zejména zát "e a frekvence dopravy. Doporu ená hodnota minimální 
tlou! ky pokládané vrstvy je 200#250 mm. Mlatová cesta je v t!inou zalo"ena v lo"i 250#500 mm, podkladní 
vrstvy jsou tvo eny !t rky frakce 32#63 mm, 16#22 mm a finální (obrusnou) vrstvou z lomových prosívek o 
velikosti frakce 0#4 mm a o mocnosti cca 40 mm. Tato skladba, zejména poslední vrstva, je pro správnou 
funk nost cest rozhodující.  
Povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevn ného kameniva (dále jen MZK).   
 
Skladba je navr"ena následující: 

 mechanicky zpevn né kamenivo certifikované pro pou"ití v mlatových skladbách # minerální beton, vápenná 
prosívka okrové barvy.   
Základní podmínky pro realizaci: doporu ená zrnitost # sm s dle provedeného rozboru, 8 # 16 mm 70 *, 0 # 4 
mm 30 *. Povrch bude p ehozen frakcí 0 # 4 mm. Procentuální zastoupení frakcí bude stanoveno dle vymezení 
zrnitostních mezí proctorovou modifikovanou zkou!kou ( SN 72 10158), optimální vlhkost sm si p ed pokládkou 
5 # 7 *. Po rozprost ení sm si provedena ru ní oprava nepromíchaných míst p ed finálním hutn ním, následn  
povrchov  prohoz drtí 0 # 4 mm a zhutn ní, hutn ní vibra ním válcem v celé vrstv  (max. 2103 kg/m2) 140 mm 

 st rkodr  ('D), hutn ní dle SN 73 6131 150 mm 
 geotextile 
 hutn ná zemní plá , Edef,2 = min. 45 MPa 

Tlou! ka skladby celkem cca 290 mm 
 
Pracovní postup $ technologie: 
Pro dosa"ení optimálních vlastností finální vrstvy # krytu MZK, je tato vrstva tvo ena dv ma frakcemi $ svrchní 
40 mm fr. 0-4 a spodní 100 mm fr. 0-16. Souvrství krytu MZK se hutní zásadn  dohromady (hutn ní hrubé a  
 
jemné frakce odd len  je vylou eno). Pro hutn ní pou"íváme vibra ní válec, hutníme v"dy od kraj  do st edu 
plochy s tzv.nadvý!ením pro ur ení tlou! ky vrstvy. 
Jednotlivé podkladní vrstvy se hutní samostatn . 
Vlhkost sm si MZK zajistíme kropením sm si p i míchání a následným zaplachtováním pro p evoz i uskladn ní 
# sm s pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost sm si pro zhotovení vrstvy z MZK se ídí normu SN 
72 1015. Pokládka sm si je mo"ná p i teplotách 
nad 4°C. 
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Zkou"ení a kontrola: 
Po"adované vlastnosti stavebních materiál , sm sí a hotové vrstvy se ov ují zkou!kami dle SN 73 6126, tj. 
zrnitost dle SN 72 1183, vlhkost dle SN 72 1012 a ekvivalent písku dle SN 72 1173. 
Materiál finální vrstvy # krytu MZK, bude v p edstihu p ed realizací p edlo"en k odsouhlasení investorem. 
Navr"ená barva i struktura materiálu bude p esn  odpovídat po"adavk m investora  
Barva sv tlý okr. 
Cesta bude odvodn na p í ným jednostranným spádem 2* do travnaté louky. 
 
Mobilá   
Osazen bude nový dopl kový mobiliá  (umíst ny ko!e, osazeny lavi ky, stojany na kola, infotabule atd.). 
V záv re né fázi m "e dojít k nové výsadb  ke , strom  a kv tinových záhon .  Nakonec dojde k rozprost ení 
zeminy, k osetí travní sm sí. 
Podrobností skladeb souvrství, detail osazení obrubník  dle typ  jsou patrny z PD a rovn " z jednotlivých 
montá"ních návod  a po"adavk  dodavatel  prvk  a vybavení. 
 
b) konstruk ní a materiálové e!ení 

Konstruk ní a materiálové e!ení je dáno samotným výb rem certifikovaných prvk . 
Dále se jedná o standardní e!ení, pou"ívaná pro ve ejná prostranství, parky a p !í komunikace (betonové 
obrubníky, "ivi ný povrch atd)., terénní úpravy osetím, výsadba zelen . 
Podélný sklon a p í ný sklon chodník  v ji"ní a západní hranici e!eného území bude zachován (0,5-1*) 
s ohledem na vý!kové e!ení, nové usazení obruby (a návaznosti na stávající ásti chodník  lokáln  v míst  
$hnízda% pro nádoby odpadky atd.)  Spádovaní mlatových a "ivi ných ploch oddychové a pobytové zóny vyplývá 
z p irozeného základního spádování terénu a jeho konfigurace.  Stávající chodník bude vybourán na hloubku 
nové zemní plán  (max. 0,50m). Vybouraný materiál bude odvezen na skládku. Zemní plá  bude srovnána a 
zhutn na na min. Edef,2=45 MPa. Povrchová úprava chodníku bude provedena z asfaltového betonu !edé 
barvy, zpevn né plochy mimi hlavní p !í komunikace pak z asfaltového betonu barvy terakotové, n které plochy 
budou mlatové minerální beton (okrový písek) 
Odvodn ní terénních úprav a navazujících zpevn ných ploch je navr"eno s ohledem na jejich konfiguraci, kdy 
návrh integruje pomocí drená"ního systému opat ení, zamezující kumulaci de! ové vody v p ípad  v t!í etnosti 
a nebo intenzity de! ových srá"ek a vytvá ení lokálních po!kození mlatových ploch nebo terénu z d vodu v t!í 
nasákavosti stojaté vody.  Navr"en je systém drená"ního potrubí DN 100 za hranou "ivi ných ploch v ásti jejich 
obvodu tam, kde je p edpoklad v t!í kumulace de! ové vody, tím by m lo dojít i eliminaci rizika eroze ásti 
spádov  tvarovaného terénu na zpevn né plochy. Jednotlivé v tve drená"ního potrubí jsou áste n   
pospojovány, jsou k nim p ipojeny v tve, odvod ující plochy mlatových povrch , které jsou v t!ího plo!ného 
rozsahu. Jednotlivé v tve jsou zaúst ny do vsakovacího lo"e # !t rkové vsakovací jámy (!t rk frakce 16/32, 
geotetilie 300g/m2 ve dvou vrstvách p ekrytí za!t rkované jámy, následné p ekrytí ornicí a finální vrstvou 
humusu). 
 
DOPL KOVÝ MOBILIÁ  PARKU 
Jedná se o sestavy sezení, odpadkové ko!e dvojího typu (b "né a na psí exkrementy), stojany na kola a  info 
tabuli. 
S ohledem na místo a funkci stavby je navr"ena sestava lavi ek  - sezení od výrobce Bresbeton  v této 
specifikaci: 
betonový sedák typu 1,2 a 4 v r zných sestavách a kombinacích:   
34021800 betonový sedák 1 # 16 kus  
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34021900 betonový sedák 2 # 8 kus  
34022000 betonový sedák 3 # 7 kus  
Dopl kové  d ev né sedáky s povrchovou úpravou venkovní lazurou ve 3 vrstvách v barv  o ech -  23 kus .  
 
Tento parkový mobiliá  dopl uje dal!í od výrobce Mobiliarpro.cz v této specifikaci: 
Odpadkové ko"e  
-  (obj. kód: KRA2bn-50)  odpadkový ko! RAILA - 50l / ocel zn.+prá!k.vypal.barva / nerez dví ka # 3 kusy 
-  (obj. kód: SRD2bn-15)  schránka RAILA DOG na papírové sáüky pro psí exkrementy + odpadkový ko! / ocel  
    zn.+prá!k.vypal.barva / dvíüka prá!ková vypalovací barva # 2 kusy 
 
Sojan na kola 
(obj. kód: SKRb1)  stojan na kola RUBIG / ocel zn.+prá!k.vypal.barva # 4 kusy 
 
Infotabule 
-  (obj. kód: unitab 1ab)  UNITAB - informa ní nosi   # 1 kusy 
 
Atypické zahrazovací zábradlí  
Je navr"eno stejného jednoduchého, funk ního designu jako stávající, z ocelových sva ovaných trubek pr m. 50 
mm, rozte  sloupk  3000 mm. Povrchová úprava: "árov  zinkováno + základní nát r + vrchní barva modrá RAL 
5017. Podrobn ji viz. výkres 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je dána pou"itím typových certifikovaných prvk  ve ejného prostranství.  
Stávající konstrukce panelových dom  v hranici e!eného území nevykazují "ádné zjevné poruchy, objekty 
nejeví známky nerovnom rného sedání, p etí"ení konstrukcí nebo jiných statických poruch, stavební úpravy 
neovlivní stávající mechanickou odolnost a stabilitu dom . 
 
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení  
 

a) technické e"ení 

 Výrobní a nevýrobní za ízení není v rámci této akce e!eno.  
 

 

b) vý et technických a technologických za ízení 

Výrobní a nevýrobní za ízení není v rámci této akce e!eno. 
  
B.2.8 Po!árn  bezpe nostní e"ení  
Vzhledem k charakteru akce (regenerace otev eného ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
 
Vzduchotechnika. 

Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
  
Elektroinstalace. 
Viz. samostatná ást PD - ve ejné osv tlení 

.  
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Za ízení autonomní detekce a signalizace, vytáp ní.  
Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
  
i) posouzení po!adavk  na zabezpe ení stavby po!árn  bezpe nostními za ízeními 

Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
  
j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstra!ných a bezpe nostních zna ek a tabulek. 

Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi  
a) kritéria tepeln  technického hodnocení 

Vzhledem k charakteru akce (regenerace ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
 

b) posouzení vyu!ití alternativních zdroj  energií.  

Vzhledem k charakteru akce (regenerace ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
 
B.2.10  Hygienické po!adavky na stavby, po!adavky na pracovní a komunální prost edí  
Zásady e"ení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad  apod.) a dále zásady 

e"ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pra"nost apod.).  

 
V trání, vytáp ní, oh ev TV solárním okruhem 
Vzhledem k charakteru akce (regenerace ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
. 
Osv tlení 
Osv tlení parku dotvá í celkový výtvarn -architektonický koncept, zárove  má podpo it bezpe nost a 
p ehlednost prostoru ve ve erních a no ních hodinách.  Návrh po ítá se zachováním osv tlení a pozice sto"ár  
VO p i západní hranici vnitrobloku podél p !í komunikace, vedoucí kolem vstupu do M' a dále k ul. Sulanského, 
stejn  tak se zachování sloup  VO podél ul. St íbrského.  Dal!í sto"áry VO, lemující p !í komunikace ve 
východní a severní ásti stejn  tak jako 3 svítidla na sto"árech, osv tlující plochu uvnit  vnitrobloku s um lým  
kopcem hledi!t m jsou odstran na. Nahrazena jsou novými svítidly VO, op t na sto"árech p im ené, ni"!í 
vý!ky, situovanými podél nov  navr"ené p !í komunikace, která prochází v mírném oblouku diagonáln  e!enou  
plochou. Tímto e!ením dochází k eliminaci ru!ivého efektu um lého sv tla v no ních hodinách, které vytvá ela 
svítidla na sto"árech blízko oken byt  obytných blok  panelových dom . Jistá redukce po tu svítidel VO a jejich 
absence v pásu p ed fasádami dom  je umo"n na díky nové, p ehledn j!í variant  e!ení zelen  a tvarování  
terénu, kdy prostor je snadn ji p ehlédnutelný a kontrolovatelný. Takto jsou redukovány mo"nosti pobytu a 
p espávání nep izp sobivých osob v no ních hodinách i zvý!en komfort obyvatel dom , p edev!ím v ni"!ích 
podla"ích.  Sto"áry budou 4,5metrové bezpaticové, v betonovém základu. Svítidla Philips-CitySoul gen2, 
symetrická na sloupech bez výlo"níku, 18W, 3000K, IP66 viz výpo et osv tlení. 
Podrobn jí  viz. samostatná ást PD # Ve ejné osv tlení 

. 
Zásobování vodou 
Vzhledem k charakteru akce (regenerace ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
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Likvidace de" ových vod 
De! ové vody budou likvidovány jako dosud vsakem na zatravn né plo!e pozemku nebo jeho ástí, na n m" je 
zám r realizován.  
 
Kanalizace, plynovod 
Vzhledem k charakteru akce (regenerace ve ejného prostranství) není tento bod e!en. 
 
Vibrace, hluk, pra"nost 
Vibrace 
Maximální p ípustné hodnoty vibrací stanoví Na ízení vlády . 272/ 2011 Sb, § 11 a 12. o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací, která rovn " stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nep íznivých ú ink  stavebních stroj  s vibra ními ú inky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je 
mo"né tyto pou"ít pouze se souhlasem stavebního dozoru po p edchozím posouzení statického stavu budov.  
 
Hluk 
Hladina hluku b hem stavby nep esáhne p ípustné hodnoty.  
Zdrojem hluku b hem stavby budou hlavn  st edn  t "ké dopravní mechanismy a za ízení, nákladní automobily 
a drobné stavební mechanismy. K tomu, aby byly dodr"eny po"adavky hygienických p edpis  na hlu nost ve 
venkovním prostoru p ed chrán nými místnostmi a následn  ve vnit ním prostoru chrán ných místností v dob  
stavební innosti, je t eba dodr"et následujíc; limity hluku (dle Na ízení vlády . 272/2011 Sb ) 
Po dobu bouracích, výkopových a stavebních prací musí být zaji!t no, "e nebudou p ekro eny v chrán ných 
vnit ních prostorách staveb, v pobytových místnostech hygienické limity hluku stanovené na ízením vlády 
.272/2011 Sb. pro provád ní stavebních úprav v §11, odst.2 v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A LAeq,,s 60 

dB po dobu pou"ívání a v chrán ných venkovních prostorech a v chrán ných venkovních prostorech hygienické 
limity hluku stanovené na ízením vlády .272/2011 Sb. pro provád ní stavebních úprav v §12, odst.6 
v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A LAeq,,s 65 dB v dob  od 7 do 21 hod,  A L Aeq,,s 60 dB v dob  od 6 do 7 
hod a od 21 do 22 hod a A LAeq,,s 45 dB v dob  od 22 do 6 hod. 
Zhotovitel stavby je povinen pou"ívat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejich" hlu nost 
nep ekra uje hodnoty stanovené v technickém osv d ení. Stavební stroje a za ízení budou v provozu výhradn  
po dobu vlastní práce. Jinak budou mít vypnuté motory. Nákladní automobily, které budou jezdit na stavbu, musí 
mít po dobu nakládání a p ípadn  vykládání vypnutý motor. 
 
Pra!nost 
V pr b hu provád ní zemních prací je zhotovitel povinen provád t opat ení ke sní"ení pra!nosti, u ve ejných 
komunikací pak jejich pravidelné i!t ní v p ípad , "e je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost 
zpravidla stanoví zhotoviteli stavební ú ad. 
 
B.2.11  Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn j"ího prost edí  
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo!í 

Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru akce není tento bod e!en. 
 
c) ochrana p ed technickou seismicitou 

Vzhledem k charakteru akce (h i!t ) není tento bod e!en. 
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d) ochrana p ed hlukem 

Vzhledem k charakteru akce (h i!t ) není tento bod e!en. 
  

e) protipovod ová opat ení 

Vzhledem k umíst ní stavby se ne e!í. 
  
f) ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  

Vzhledem k charakteru stavby se ne e!í. 
 
 
B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nová v tev ve ejného osv tlení je napojena v severní hranici e!eného území ze stávajícího svítidla .. 421945 
 
b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Ve ejné osv tlení: Nap ová soustava: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S 
 
 
B.4  Dopravní e"ení  
a) popis dopravního e"ení 

Stávající dopravní e!ení se nem ní. Realizace revitalizace VP nemá vliv na dopravní e!ení v míst . 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Z stává beze zm n. 
 

c) doprava v klidu 

Realizace VP nemá vliv na dopravu v klidu. Vzhledem k charakteru akce (ve ejné prostranství parkového 
charakteru) není tento bod e!en. 
  
 
B.5 e"ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) terénní úpravy  

B hem stavby dojde v ásti e!eného území k v t!ím terénním úpravám. Stávající princip e!ení bude zachován 
# tj. zatravn ná plocha s parkovými cestami, mobiliá em, atd.., zachováno bude i mírné svahování a terénním 
úrove  okrajových ástí ve ejného prostranství. (podél oplocení !kolky, p i ulici St íbrského, a podél fasád 
obytných blok  budov. Zásadn j!í terénní úpravy p edstavuje dorovnání trénu po zru!ení távajících p !ích  
komunikací podél severní a východní ásti vnitrobloku a p edev!ím lokální tvarování terénu v návaznosti n a 
centrální zpevn nou pobytovou plochu (navr!ení násyp  vý!ky cca  1 m). 
 

b) pou!ité vegeta ní prvky 
Návrh zachovává základní princip p vodního e!ení zelen  ve vnitrobloku, kdy stromy jsou vysazeny p i ul. 
St íbrského a z ásti i p i západní hranici. Nov  v!ak tuto výsadbu dopl uje výsadbou dal!ích strom  v pestré 
druhové skladb  (listnaté stromy) a to v reakci na p dorysné tvarování a prostorové e!ení nov  vzniklé 
st edové oddychové plochy. Podél východní a severní hranice z stává plocha bez strom , pouze 
s redukovanými "ivými ploty. Ve variant  s ozn. I je v pravém horním rohu vytvo ena ú elov  plocha z nízkých 
p dopokryvných ke  s cílem zamezení vstupu do tohoto prostoru. Sou ástí nového e!ení je i nová výsadba  
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"ivého plotu z ke  podél západní hranice vnitrobloku v kontaktu s oplocením M' a výsadba trvalek, cibulovin a 
okrasných trav do smí!ených trvalkových záhon , které vznikly v rámci principu grafického len ní centrální 
oddechové plochy v návaznosti na nov  vzniklou k ivkovou komunikaci, tuto plochu protínající. Cílem návrhu 
výsadby je vytvo ení atraktivní, p ehledné, p irozen  stromy osázené plochy, rafinovan  lenité, která ale bude 
rovn " skýtat lokální stín díky korunám strom  v odpo inkových plochách, vybavených mobiliá em pro sezení.  
 
Návrh kácení 

Odstran ní vybrané zelen  z d vodu zdravotního stavu i nového koncep ního e!ení, zahrnuje: 
zdravotní probírku skupiny druhov  rozmanitých strom  podél ji"ní hranice vnitrobloku a v pravé 
st edové ásti s ponecháním a o!et ením v t!iny strom  
odstran ní do"ívajících, neperspektivních ke ových porost  za ú elem prosv tlení a p ehlednosti parku, 
náhradu novými v jiné pozici , m.j. za ú elem úkrytu drobné lesní zv e. 

O!et ení zelen  # v!echny ponechané stromy budou odborn  o!et eny. 
 
Návrh výsadeb 

Podél nové st edové komunikace a ve vzniklých ostr vcích odpo inkové plochy budou vysazeny st edn  
vzr stné nebo malokorunné, vyjíme n  i velké stromy p evá"n  jako solitéry vytvá ející stín a roz le ující 
prostor vertikáln  i horizontáln . T i vysoké stromy (lípy) budou umíst né solitérn  do ostr vk  s lavi kami. Tyto 
stromy vytvo í po"adovaný stín i zajímavý vertikální prvek a jsou více odolné m stskému prost edí. Na severním 
okraji odpo inkové plochy, kde volná plocha navazuje na stávající stromy, bude vysazena skupina javor  a 
dub . Ostatní nové stromy budou z kategorie men!ích a" malokorunných strom , je" jsou zajímavé kv tem, 
listem i stavbou koruny. Jedná se o okrasné nebo  okrasný bezplodý kultivar t e!n  pta í, je" budou velmi 
atraktivní v dob  kv tu i na podzim p i prom nlivém a výrazném zabarvení list  a v lét  vytvo í p íjemný a 
pot ebný stín pro posezení pod mírn  do!iroka rozprost enými korunami a javory babyky s kompaktní korunou a 
atraktivním podzimním zbarvením list  . 
Podél plotu mate ské !koly bude vysazen voln  rostlý "ivý plot z kvetoucích ke , které nepot ebují pravidelný 
tvarovací ez, max. vý!ky do 2,5 m. Podél bytových dom  na okraji travnaté plochy budou vysazeny voln  rostlé  
"ivé ploty a zapojené skupiny z ni"!ích p evá"n  kvetoucích ke  na podporu biodiverzity, vý!ky max. do 1,2 m. 
V severovýchodním rohu bude v t!í souvislá skupina p dopokryvných ke . Tyto ucelené skupiny ke  p isp jí i 
ke sní"ení nárok  na údr"bu trávník . Navr"ené druhy jsou vyjmenované v následující tabulce pou"itých rostlin. 
Do ostr vk  podél hlavní p !í komunikace uvnit  odpo inkové plochy budou vysazeny smí!ené !t rkové 
trvalkové záhony zamul ované sv tlým ka írkem, je" vy"adují pouze zcela minimální nároky na údr"bu a p itom 
p sobí velmi silný okrasný efekt po dobu tém  celého roku. Jedná se o záhony typu $Silbersommer% neboli  
záhony s vy!!ím stupn m autoregulace. Jsou to smí!ené záhony trvalek, cibulovin a okrasných trav, kde 
v jednom záhonu roste náhodn  rozmíst no n kolik r zných druh  a tato sm s díky svému slo"ení vytvá í 
zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých nárok  na údr"bu. Rostliny se do t chto záhon  
vysazují dle specifického plánu a mul ování se provádí vrstvou !t rku bez mul ovací textilie. Do !t rkových 
trvalkových záhon  budou navr"eny konkrétní taxony rostlin a jejich sm si, vyzkou!ené v Dendrologické 
zahrad  v Pr honicích a na jiných místech v R i v zahrani í v podobných typech záhon  a na podobných 
stanovi!tích. 
 
Travní roho! 
Bude pou"ita na v!ech plochách, ur ených zatravn ní, které mají v t!í sklon ne" 20 st, tedy p edev!ím na 
modelaci terénu v návaznosti na meandry odpo inkových zpevn ných ploch. 
Jedná se o materiál slo"ený ze sm si p írodních vláken.  
Travní roho" (TR) je netkaná textilie z p írodních vláken (len, bavlna) se strojov  zapracovaným travním osivem.  
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Pokládání TR je nenáro né, na p ipravenou p dní plochu se rozvine jako koberec a d kladn  zalije. Údr"ba TR 
je stejná jako u klasického trávníku a doká"e ho pln  nahradit.  
Pou"ití: p i zakládání a opravách travnatých ploch, p i obnov  problémových terénu a jako ochrana proti erozi. 
 
P ednosti: 
TR oproti ru nímu setí zaru uje rovnom rný výsev po celé plo!e. Osivo je vrstvou textilie chrán no p ed 
vyzobáváním ptáky. Textilie zabra uje ne"ádoucímu výparu z povrchové vrstvy zem  a zaji! uje ochranu p ed 
vysycháním. TR zabra uje erozi p dy. Netkaná textilie chrání naru!ený terén do doby, ne" ho zpevní nový 
travní porost 
 
Travní sm s parková 
Travní sm s vhodná pro mírn  zat "ované okrasné trávníky park  a zahrad. Do receptury jsou za azeny druhy 
a odr dy s hustým zapojením a ni"!í tvorbou zelené hmoty, co" minimalizuje náklady na její likvidaci po 
pose ení. 
Balení 25 kg pytel na cca 1 000 m2 
Podrobn ji viz. samostatná ást PD # Zele  # sadové úpravy. 
 
B.6 Popis vliv  stavby na !ivotní prost edí a jeho ochrana  
a) vliv na !ivotní prost edí - ovzdu"í, hluk, voda, odpady a p da 

 
Vlivy na ovzdu"í  
Vzhledem k typu stavby nedojde ke zm n  vlivu na ovzdu!í. 
 
Vlivy na vodu   
B hem výstavby se nep edpokládá, "e by nastal vliv na zm nu charakteru odvodn ní oblasti. Výrazný negativní 
!ir!í dopad nelze p edpokládat. 
 
Sm r a rychlost proud ní podzemních vody nebudou realizací stavby ovlivn ny. Výstavbou ani pozd j!ím 
u"íváním parku a odpo inkové zóny nebude zasa"en "ádný povrchový tok a nep edpokládá se negativní 
ovlivn ní kvality povrchových ani podzemních vod.  
 
Vlivy na p du a les  
Pozemky nebo jejich ásti, ur ené pro stavební zám r, jsou vedeny v katastru nemovitostí takto. 
Pozemek parc. . 1016/5 v k.ú. Háje. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, má vým ru 7 227m², druh pozemku: 
ostatní plocha, zp sob vyu"ití zele , vlastník hl. m. Praha, sv ená správa M  Praha 11. Posouzení vlivu na 
p du a les jsou tedy v lokalit  bezp edm tné.  
 
b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a !ivo ich  apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin   

V rámci provád ní stavby se budou kácet n které stromy a odstra ovat ke ové d eviny (nevhodn  druhové, 
po!kozené atd.)  Podrobn ji viz. samostatný výkres v PD. 
 
Území dot ené realizací není sou ástí maloplo!ných ani velkoplo!ných zvlá!t  chrán ných území ani jejich 
ochranných pásem (národní park, chrán ná krajinná oblast, národní p írodní památka, p írodní památka). § 

ást e!eného území se nachází v ochranném pásmu lesa (50 m).  
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Lokalita nezasahuje do chrán né oblasti p irozené akumulace vod, nezasahuje do výhradních lo"isek dle 
$Horního zákona%.  
 

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000  

V území stavby a jeho nejbli"!ím okolí nebyl zji!t n "ádný druh uvedený v P ehledu druh  z p ílohy I sm rnice 
Rady Evropského spole enství 79/409/EHS (NATURA 2000). P ítomnost druh  jmenovaných touto sm rnicí  
nelze ani p edpokládat.  V území dot eném stavbou nebyly zji!t ny druhy uvedené v P ehledu druh  z p ílohy II 
sm rnice Rady Evropského spole enství 92/43/EHS (NATURA 2000). P ítomnost druh  jmenovaných touto 
sm rnicí nelze ani p edpokládat.  P edm tný zám r nem "e mít významný vliv na evropsky významné lokality, 
které jsou uvedeny v p íloze . 1 # 863 na ízení vlády . 132/2005 Sb., kterými se stanoví národní seznam 
evropsky významných lokalit ani pta í oblasti.  
Z hlediska zájm  ochrany p írody nedojde na p edm tném území k ovlivn ní p ítomnosti zvlá!t  chrán ných 
druh  a jejich populací. Dojde pouze k pokácení d evin v prostoru stávající ostatní plochy. 
Realizací regenerace VP nedojde k ovlivn ní jiných ekosystém  mimo hranice zám ru.  
 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zji" ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru a místu stavby se ne e!í. 
  
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

p edpis  

Vzhledem k charakteru a místu stavby se ne e!í, nová ochranná a bezpe nostní pásma nejsou navrhována. 
  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Spln ní základních po!adavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva  

Vzhledem k charakteru a místu stavby se ne e!í. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji"t ní 

V!echna pot ebná média pro stavbu budou zaji! ována mimo napojení na in"enýrské sít  v míst .  Jedná se o 
zdroj vody (nádr", barely na vodu, dová"ené na stavbu nebo cisterna), elekt ina bude vyráb na pomocí 
elektrocentrály. Stavební materiály budou zaji!t ny b "ným zp sobem ve specializovaných prodejnách, 
betonárkách, od specializovaných dodavatel  atd. 
 

b) odvodn ní staveni"t   

Vzhledem k charakteru stavby a pom r m na pozemku není nutno e!it. De! ové vody budou po dobu 
stavebních úprav likvidovány stávajícím zp sobem (vsak do p dy). 
 
c) napojení staveni"t  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V bezprost edním okolí staveni!t  (po obvod  e!eného území) vedou zpevn né komunikace, která se budou 
vyu"ívat po dobu realizace pro ve!keré zásobování stavebním materiálem atd. p ímý vjezd na staveni!t  je 
doporu en z ul. St íbrského, kdy pro vjezd bud do asn  nutné povolit zábor 2 parkovacích stání parkovi!t  
v návaznosti na jízdní pruh ulice.  
Podrobn ji # viz. samostatný výkres  PD  - Dopravn  in!enýrská opat ení (DIO). 
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d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba bude v pr b hu výstavby produkovat zvý!enou hlu nost a pra!nost. Stavebník by m l tyto ne"ádoucí 
vlivy maximáln  eliminovat 
 

e) ochrana okolí staveni"t  a po!adavky na související asanace, demolice, kácení d evin  

Pokud není staveni!t  zaji!t no jiným zp sobem, musí být oploceno v zastav ném území obce souvislým 
oplocením vý!ky minimáln  1,8 m tak, aby byla zaji!t na ochrana staveni!t  a byl odd len prostor staveni!t  od  
okolí.  Ochrana okolí staveni!t  bude tedy zabezpe ena p emístitelným oplocením vý!ky 1,8 m po jeho obvodu 
ve vnitrobloku, kdy" po dobu výstavby musí být zaji!t n p ístup do objektu M'.  
Se za ízením staveni!t  nejsou spojeny "ádné související asanace, demolice a kácení d evin.  P i realizaci 
stavby je t eba brát ohled na nastávající vzrostlé stromy a p ípadn  kolem jejich kmen  provést ochranný kryt 
(nap . z d ev ných prken s ovázáním drátem). 
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových pom r  je pot eba d sledn  postupovat podle na ízení vlády ze 
dne 21.1. 2004, kterým se m ní na ízení  vlády . 272/ 2011 Sb, o ochran  zdraví p ed nebezpe nými ú inky 
hluku a vibracía zejména § 11 # Hluk v chrán ném venkovním prostoru, v chrán ných vnit ních prostorech 
staveb a v chrán ných venkovních prostorech staveb a § 12 # Nejvy!!í p ípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru. Vzhledem k tomu, "e se jedná o realizaci jednoduché stavby a p i stavb  budou pou"ity b "né drobné 
stavební elektrické stroje a ru ní ná adí, které spl ují vý!e uvedené akustické po"adavky (nap . mícha ka, 
vrta ka, el. kompresor) a pracovní doba, p i provád ní stavby, bude v asovém rozmezí dle vý!e uvedeného 
p edpisu, budou po"adavky na nejvy!!í p ípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle p íslu!ného 
p edpisu spln ny. Skladovaný pra!ný materiál bude ádn  zakryt a p i manipulaci s ním bude pokud mo"no 
zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné pra!nosti. Dopravní prost edky musí mít lo"nou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzav eny. Zárove  budou p i odjezdu na ve ejnou komunikaci o i!t ny. Odpady, které 
vzniknou p i výstavb , budou likvidovány v souladu se zákonem .154/2010 Sb. o odpadech, jeho provád cími 
p edpisy a p edpisy s ním 7 souvisejícími (vyhlá!ka M&P . 381/2001, 383/2001). P i ve!kerých pracích je nutno 
dodr"ovat bezpe nostní p edpisy, zejména vyhl. . 591/2006 Sb. o bli"!ích minimálních po"adavcích na  
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveni!tích. Staveni!t  se musí za ídit, uspo ádat a vybavit 
p ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla ádn  a bezpe n  provád t. 
Ke kácení jsou navr"eny p edev!ím d eviny podél východní p !í komunikace v t sném kontaktu s fasádami 
panelových budov, dále lokáln  n které d eviny v severozápadní ásti vnitrobloku, odstran ny budou ve!keré 
náletové d eviny a stávající "ivé ploty podél budov v severní a východní ásti. ást odstran ní d evin bude 
vy"adovat vzhledem k jejich parametr m povolení ke kácení. Podrobn ji viz. samostatná ást PD # zele .   
 

f) maximální zábory pro staveni"t  (do asné / trvalé) 

Pozemky i jejich ásti v e!eném území jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, sv ená správa M  Praha 11 
Pro trvalý zábor staveni!t  je vy len na parc. . 1016/5 . Pro za ízení staveni!t  je vy len na jihozápadní ást 
pozemku v návaznosti na vjezd a výjezd ze staveni!t  do ulice St íbrského. .Vjezd na staveni!t  bude z této 
ulice p es ást parkovi!t  (odstavného pruhu s kolmým stáním), kdy 1 a" 2 parkovací stání budou do asn  
vyhrazena pro vjezd zásobování stavby. 
Trvalý zábor se staveni!tním  oplocením po dobu stavby bude vymezen hranicí fasád obytných dom  (cca 1 m 
p ed hranicí fasády, kde v p ízemí nejsou okna obytných místností), v ji"ní hranici vnit ní hranou chodníku p i 
ulici St íbrského. Do asný zábor p !ích komunikací bude realizován po dobu realizace chodník , vedoucích 
kolem oplocení !kolky v západní hranici a podél ulice St íbrkého. Po dobu záboru chodníku v západní hranici 
e!eného území bude vstup do !kolky pro p !í e!en náhradním zp sobem ze severní ásti (nyní  servisní vstup 

a vjezd). P í záboru chodníku v ulici St íbrského v délce záboru p ejdou chodci na prot j!í chodník.  
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g) produkovaná mno!ství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich likvidace  

Odpady 

V pr b hu výstavby musí zhotovitel dodr"ovat zejména ustanovení uvedených zákon  a zákonných opat ení: 
Zákon .111/1994, o silni ní doprav  ( ást III- P eprava nebezpe ných v cí v silni ní doprav ) ve zn ní 
pozd j!ích p edpis < 
Zákon .185/2001, o odpadech ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
Vyhlá!ka M&P a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad  ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
Vyhlá!ka M&P 381/2001,kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy 
odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad  (Katalog odpad ) ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
Vyhlá!ka M&P 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
Na ízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodá ství R 
 
Odpady vzniklé b hem stavby: 
Výkopek a kamenitý materiál, eventueln  v malém mno"ství beton z konstrukce chodník  bude odvezen a 
ulo"en na skládku ur enou investorem akce. Ostatní vybouraný materiál # zámková dla"ba a  obruby atd. budou 
ulo"eny na hlídanou skládku investora pro dal!í pou"ití. Odpady vzniklé b hem stavby budou likvidovány v jejím 
pr b hu a skon í p ed jejím p edáním do provozu. Hospoda ení s odpady na plochách za ízení staveni!t  bude 
v souladu s platnými bezpe nostními p edpisy v etn  manipulace s nebezpe nými látkami. P i provozování 
stavebních stroj  je zapot ebí dbát na jejich technický stav pro sní"ení úkap  oleje a ostatních technologických 
kapalin.  Dále bude odvá"ena p ebyte ná zemina z výkop . 
 
Tabulka hlavních druh  odpad  

íslo Název odpadu Kategorie Likvidace 
150101 Papírové a lepenkové obaly 0 recyklace 
150102 Plastové obaly 0 recyklace 
150103 D ev né obaly 0 spalovna 
170101 Beton O recyklace nebo skládka 

170102 Cihly O recyklace nebo skládka 
170201 D evo O spalovna nebo skládka 
170202 Sklo O recyklace 
170203 Plasty 0 recyklace 
170405 &elezo a ocel 0 recyklace 
170904 Sm sné stavební a demoli ní odpady ostatní 0 recyklace nebo skládka 
200301 Sm sný komunální odpad 0 spalovna KO nebo skládka 

170302 Asfaltové sm si neobsahující dehet 0 skládka 

170504 Zemina a kamení bez nebezpe ných látek 0 skládka 

 
Vysv tlivky: 
- zp sob nakládání:               1 # vyu"ití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
    2 # odstran ní (skládkování, spalování atd.) 
    3 # biologická úprava 
 
- kategorie odpadu:               O - ostatní 
    N # nebezpe ný Emise 
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Zne i!t ní ovzdu!í zp sobuje také stavební innost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice 
objekt  apod. 
 
Povinnosti p vodce odpadu : 
Nakládání s odpady p vodcem odpadu v souladu se zákonem . 185/2001. P vodce odpadu,  podle § 2 
odstavce 12 zákona, je povinen odpady za azovat podle Katalogu odpad . Nelze-li odpady vyu"ít, potom zajistit 
zne!kodn ní odpad . Dále je podle §5 povinen odpad t ídit a kontrolovat zda odpad nemá n kterou z 
nebezpe ných vlastností. P vodce odpadu je povinen vést evidenci o mno"ství a zp sobu nakládání s  
odpadem. Zp sob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. P vodce odpadu je zodpov dný za nakládání s 
odpady do doby, ne" jsou p edány oprávn né osob . 
 
Zhotovitel musí dodr"ovat zejména: 
 Na ízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro n které látky zne i! ující ovzdu!í a 

zp sob p ípravy a provád ní emisních inventur a emisních projekcí ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
 Na ízení vlády 146/2007, kterým se stanoví emisní limity a dal!í podmínky provozování spalovacích 

stacionárních zdroj  zne i! ování ovzdu!í ve zn ní pozd j!ích p edpis < 
 Na ízení vlády 615/2006, kterým se stanoví emisní limity a  dal!í podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdroj  zne i! ování ovzdu!í ve zn ní pozd j!ích p edpis  
 Vyhlá!ku M&P 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a dal!í podmínky provozování ostatních stacionárních 

zdroj  zne i! ování ovzdu!í emitujících t kavé organické látky z proces  aplikujících organická rozpou!t dla a 
ze skladování a distribuce benzinu ve zn ní pozd j!ích p edpis < 

 Vyhlá!ku M&P 356/2002, kterou se stanoví seznam zne i! ujících látek, obecné emisní limity, zp sob 
p edávání zpráv a informací, zji! ování mno"ství vypou!t ných zne i! ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné 
míry obt "ování zápachem a intenzity pach , podmínky autorizace osob, po"adavky na vedení provozní 
evidence zdroj  zne i! ování ovzdu!í a podmínky jejich uplat ování ve zn ní pozd j!ích p edpis . 
 

h) bilance zemních prací, po!adavky na p ísun nebo deponie zemin  

Do asná deponie zemin bude umíst na na pozemku v e!eném území. Výkopové práce budou spo ívat 
p edev!ím provedení rýh pro novou trasu VO a podkladní vrstvy komunikací a zp vn ných ploch. 
Po ukon ení stavebních prací bude sejmutá zemina áste n  pou"ita pro vyrovnání terénních nerovností.   
P ebývající zemina bude vyvezena na k tomu ur enou skládku. 
Bilance zemních prací obsahuje souhrnný p ehled p edpokládaného mno"ství ornice a zemin z výkopku. Jedná 
se o vý et p edpokládaného celkového mno"ství výkopku zeminy získané p i provád ní zemních prací, dále o 
mno"ství zeminy pou"ité zp t do násyp , zásyp , obsyp  a pro provedení terénních úprav a dále o mno"ství 
p ebyte ného výkopku, který bude odvezen a ulo"en na místo ur ené investorem. Dále je uvedeno 
p edpokládané celkové mno"ství sejmuté ornice, mno"ství ornice pou"ité zp t pro ohumusování a mno"ství 
p ebyte né ornice, které bude odvezeno na místo ur ené investorem.  
 
Zemina> [m3 ]   výkop 1403 
   terénní úpravy 1743 
   odvoz / dovoz 467 / 808 
Ornice [m3 ]                      sejmuto v tl 100 mm  350 
   ohumusování (dovezeno zp t)  120 
   odvoz staré  / dovoz nové  230 / 300 
 
Pozn.> - $ istá% zemina bez p edpokládaných !t rkových podklad  stávajících p !ích komunikací  
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i ) ochrana !ivotního prost edí p i výstavb   

Nejsou známy "ádné negativní vlivy stavby na okolní pozemky a stavby. Provád ní stavebních prací m "e 
áste né negativn  ovliv ovat okolí dopravou nákladními automobily zásobujícími stavbu stavebními materiály, 

mobilními mechanizmy provád jícími montá"ní a podobné práce.  
Pro minimalizaci uvedených negativních vliv  jsou navr"ena následující opat eni: 
pro max. zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lh ty zat "ujících stavebních innosti, navr"ené 
materiály minimalizují dopravu a manipulací s t "kými a nadm rnými stavebními prvky budou pou"ívány stroje 
se sní"enou hlu ností v dobrém technickém stavu, v pracovních p estávkách budou stroje vypínány, v dob  
20.00 - 8.00 hodin nebudou stavební práce provád ny. 
 

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveni"ti, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis  

Bezpe nost práce p i provád ní stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných p edpis  v R. Zejména 
bude nutno dbát na ízení vlády .591/2006 Sb., o bli"!ích minimálních po"adavcích na bezpe nost a ochranu 
zdraví p i práci na staveni!tích, na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bli"!ích minimálních po"adavcích na  
 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovi!tích s nebezpe ím pádu z vý!ky nebo do hloubky a zákona . 
309/2006 Sb., kterým se upravují dal!í po"adavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních 
vztazích a o zaji!t ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu"eb mimo pracovn právní 
vztahy (zákon o zaji!t ní dal!ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci).  
V!echny konstrukce jsou navr"eny tak, aby jejich u"ívání neohro"ovalo bezpe nost u"ivatel . Stavební 
materiály musí spl ovat po"adavky zákona . 22/1997 Sb. o technických po"adavcích na výrobky a o zm n  a 
dopln ní n kterých zákon  v aktuálním zn ni a na ízení vlády . 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické 
po"adavky na vybrané stavební výrobky v úplném zn ni. 
 

k) úpravy pro bezbariérové u!ívání výstavbou dot ených staveb 

Navrhovanými stavebními úpravami nevznikají po"adavky ve smyslu vyhlá!ky .369/2001 Sb., na e!ení 
bezbariérového p ístupu, resp. z hlediska provozu stavby.  Parková plocha (její centrální oddychová zóna) v . 
v!ech komunikací spl uje po"adavek na bezbariérový p ístup. 
 

l) zásady pro dopravní in!enýrská opat ení   

Viz. samostatný výkres PD - DIO 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opat ení proti ú ink m 

vn j"ího prost edí p i výstavb  apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vy"adovány. 
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